إداسح ضئ ْٛاٌزعٍٚ ُ١اٌطالة

(طلب ملف)
السٌد األستاذ  /أمٌن كلٌة/
جامـعــــــــــة /
تحٌة طٌبة وبعد ،،،،

إيماء إلى موافقة السيد ا.د  /نائب رئيس الجامعة لشئون التعميم والطالب عمى تحويل

الطالب المذكورين إلى كمية

االســـــــــــــــــم

م

سنة الحصول على
الثانوٌة العامة

المجموع

1
2
3
4
5
6
برجاء التكرم بموافاتنا بملف الطالب المذكورٌن
وتفضلوا بمبول وافر التحٌة ،،،،،،،،،
المختص
( أ/

رئٌس المسم
)

( أ/

أحمد حلوة )

أضّ – ْٛإٌّٛف١خ – جّٛٙس٠خ ِصش اٌعشث١خ
رٍ١ف+ ْٛفبوس)840 (4444443 :

مدٌر اإلدارة
( أ /خالد رسالن )

أمٌن الكلٌة
( أ/ولٌد عبدالعزٌز الشٌخ )
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إداسح ضئ ْٛاٌزعٍٚ ُ١اٌطالة

استمارة اختبار الممابلة والصالحٌة لمهنة التدرٌس للطالب المرشحٌن للمبول بالكلٌة(استمارة ممابله)
201
/201
للعام الجامعً
النوع

أسم الطالب ........................................................... /
ذكر  /أنثً
التخصص ( علمً  /أدبً )
المرشح لها ................

الشعبة

الممابلـــــــــــة
االختبارات

الئك

غٌر الئك

الصالحٌـــــــــــــة
االختبارات

العٌب

الئك

الخصائص الجسيمة

القدرة عمي التعبير

عيوب الجسم

الطالقة المفظية

عيوب النطق

مرونة التفكير

عيوب الحواس

القدرة عمي العمل الجماعي

االتزان االنفعالي

الثقافة العامة

الثقافة العامة

ثقافة مينة التدريس

الميول المينية

ميارات التدريس

غٌر
الئك

العٌب

النتيجة العامة
الشعبة التي رشح ليا

أعضاء اللجنة:
................................................................. -1
.................................................................. -2
................................................................... -3

رأي اللجنة
الئك

أضّ – ْٛإٌّٛف١خ – جّٛٙس٠خ ِصش اٌعشث١خ
رٍ١ف+ ْٛفبوس)840 (4444443 :

غٌر الئك
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إداسح ضئ ْٛاٌزعٍٚ ُ١اٌطالة

استمارة األنشطة الطالبٌة بالجامعة
..................:الشعبة.....................:

اسم الطالب رباعيا.................................:الكمية...................:الفرقة
تاريخ الميالد 20 / / :م محل الميالد............ :السنة الدراسية ) / ( :م  .محل اإلقامة ..............:
حالة السكن :ممك( ،)..................إيجار ( ).........................معرفة قيمتو).........................( :
محمول:
رقم الياتف :أرضي :
اسم ولي أمر الطالب  .............................. ........... :مينتو ......................................................... :
 ال ( )................مينتيا................................. :ولية أمر الطالب  :تعمل ()..................
عدد أفراد األسرة المقيمين مع الطالب:
االسم رباعً
م
1

بٌنات األسرة

الصلة

السن

الدخل

المهنة

2
3
4
5

إجمالي دخل األسرة .................................. :جنية فقط ...................................................

نوعية الدراسة :انتظام ( –).....انتساب ( –).....انتساب موجو ( -).....تعميم مفتوح ( –).....دراسات عميا (دبموم– ماجستير– دكتوراه)
سنة الحصول عمي الثانوية العامة ................................................................................:

الحالة االجتماعية لمطالب  :متزوج( – )............أرمل( -).............يعول()...............
األرض الزراعية ( :إيجار  ...........ممك).............

األنشطة التي يمارسيا الطالب ونوعيا :

أ -نشاط رياضي ( )........ب– نشاط اجتماعي ().........ج– نشاط ثقافي ()..........د -ناط جوالة ( )........ىـ -نشاط فني ()........
و -نشاط عممي ().......

اسُ األسشح اٌّطزشن ثٙب اٌطبٌت ثىٍ١زٗ ()................................................................................................
اٌجٛائض أ ٚاٌّشاوض اٌز ٟحصً عٍٙ١ب اٌطبٌت ........................................................................................
رمذ٠ش اٌطبٌت ف ٟاٌسٕٛاد اٌذساس١خ :
األ – )...... ( ٌٟٚاٌثبٔ١خ (  – )......اٌثبٌثخ ( – ).......اٌشاثعخ (  – ).......اٌخبِسخ (  – ).......اٌسبدسخ ()........

إلـــــــشاس

ألش أٔب اٌطبٌت  ........................................... /ثإٔٔ ٟلشأد ٘زٖ االسزّبسح ج١ذا ً ٚرُ رذ٘ ٓ٠ٚزٖ اٌج١بٔبد
ثّعشفز ٟاٌخبصخ ٚرحذ ِسؤٌ١ز ٟاٌطخص١خ ٚاْ أ ٞخطأ فٙ١ب سٛف أرحًّ ِسئ١ٌٛزٗ ِسئ١ٌٛخ وبٍِخ .

٘ٚزا إلشاس ِٕ ٟثزٌه ،،،

رٛل١ع اٌطبٌت .............................................:

ضئ ْٛاٌطالة
................

خبرُ ضئ ْٛاٌطالة

أضّ – ْٛإٌّٛف١خ – جّٛٙس٠خ ِصش اٌعشث١خ
رٍ١ف+ ْٛفبوس)840 (4444443 :

أخصبئ ٟسعب٠خ اٌطجبة ثبٌىٍ١خ
....................

ِذ٠ش عبَ سعب٠خ اٌطجبة ثبٌىٍ١خ
...........................
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اٌطالةٚ ُ١ٍْ اٌزعٛإداسح ضئ

إرْ دفع
: اٌطعجخ

:ُاالس

ْب١اٌج
اٌّجٍغ اٌعذد
بدح ِؤلزخٙض
3 240
خ١ٍبدح اٌزخشج األصٙض
1 150
ٓ١خ اٌخشج١سسُ جّع
6
)  حبٌخ طٍجخٟشاد ( ف٠بْ رمذ١ث
اٌجٍّخ
ُس اٌمس١سئ

Ashmoon -El Menofia -Egypt .
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اٌّخزص

خ١خ ِصش اٌعشث٠سّٛٙخ – ج١فٌّْٕٛ – اّٛأض
)840 (4444443 :فبوس+ ْٛف١ٍر
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اٌطالةٚ ُ١ٍْ اٌزعٛإداسح ضئ

َٛإرْ سذاد سس
......................................................................................................................................

/ اسُ اٌطبٌت

......................................................................................... ...............................................

/اٌفشلــــــــــخ

.........................................................................................................................................

خ١ٕج

/اٌطعجـــــــخ

لشش

..........................................................................

................................................

.............................................................................................................................. ...............

.........................................

....... ............................. .

/ُس اٌمس١سئ

/اٌصشاف
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.................................................

........................................

/اٌّجٍـــــــغ

/َّٛخ سس١ل

/اٌّخزــــص

/ّخ اٌسذاد١سلُ لس

خ١خ ِصش اٌعشث٠سّٛٙخ – ج١فٌّْٕٛ – اّٛأض
)840 (4444443 :فبوس+ ْٛف١ٍر
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إداسح ضئ ْٛاٌزعٍٚ ُ١اٌطالة

إفـادة
تفيد كمية التربية النوعية بأشمون بأن الطالب .............................. /
قد اجتاز اختبار القدرات سنوات سابقة لشعبة /التربية ..................
وكانت النتيجة الئق قدرات التربية  .............لمعام الجامعي

/ 201

. 201

وذلك لتقديميا إلى ...........................:
المختص
(أ/

رئٌس المسم
)

( أ/أحمد حلوة )

أضّ – ْٛإٌّٛف١خ – جّٛٙس٠خ ِصش اٌعشث١خ
رٍ١ف+ ْٛفبوس)840 (4444443 :

مدٌر اإلدارة
( أ /خالد رسالن )

أمٌن الكلٌة
( أ /ولٌد عبدالعزٌز الشٌخ)
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إداسح ضئ ْٛاٌزعٍٚ ُ١اٌطالة

إفادة
تفيد كمية التربية النوعية بأشمون بأن الطالب ....................................... /
/

قد اجتاز اختبار قدرات لقسم التربية ................ /لمعام الجامعي
والنتيجة كانت الئقة في القدرات
وىذه إفادة منا بذالك ,,,
المختص

مدٌر اإلدارة

رئٌس المسم
ٌعتمد أمٌن الكلٌة ،،،
( أ /ولٌد عبدالعزٌز الشٌخ )

أضّ – ْٛإٌّٛف١خ – جّٛٙس٠خ ِصش اٌعشث١خ
رٍ١ف+ ْٛفبوس)840 (4444443 :
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إداسح ضئ ْٛاٌزعٍٚ ُ١اٌطالة

إقرار موانع لأعمال الملاحظة
لمفصل الدراسي األول لمعام الجامعي 2013/2012
أقر أنا /
بأنني أعتذر عن المالحظة بأعمال امتحانات الفصل الدراسي
األول لمعام الجامعي  20 / 20بالمجنة رقم
بيا وذلك أيام

لوجود

المقر بما فيو

أضّ – ْٛإٌّٛف١خ – جّٛٙس٠خ ِصش اٌعشث١خ
رٍ١ف+ ْٛفبوس)840 (4444443 :
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إداسح ضئ ْٛاٌزعٍٚ ُ١اٌطالة
(انذار بالغياب)

السٌد ولً أمر الطالب /
العنـــــــــــــــــــــــــــوان /
تفيد إدارة شئون التعميم والطالب بالكمية بان تخبر سيادتكم بأنو قد تغيب نجمكم  /نجمتكم في
بتاريخ

مادة

/

/

وقد تقرر إلغاء امتحان الطالب في ىذه المادة

وىى مادة تطبيقية
وتفضلوا بمبول فائك االحترام ،،،،
مسئول الفرلة

رئٌس المسم

أضّ – ْٛإٌّٛف١خ – جّٛٙس٠خ ِصش اٌعشث١خ
رٍ١ف+ ْٛفبوس)840 (4444443 :

مدٌر اإلدارة

أمٌن الكلٌة
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إداسح ضئ ْٛاٌزعٍٚ ُ١اٌطالة

(انذار بالتجنٌد)

السٌد ولً أمر الطالب /
العنــــــــــــــــــــــــوان /
برجاء التنبيو عمى نجمكم ضرورة التوجو إلى إدارة شئون التعميم
والطالب الستكمال إجراءات تأجيل التجنيد الخاصة بالطالب مع اعتبار
الموضوع ىام وعاجل
وىذا لمعمم
مسئول الفرلة

أضّ – ْٛإٌّٛف١خ – جّٛٙس٠خ ِصش اٌعشث١خ
رٍ١ف+ ْٛفبوس)840 (4444443 :

رئٌس المسم

مدٌر اإلدارة
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إداسح ضئ ْٛاٌزعٍٚ ُ١اٌطالة

السٌد ولً أمر الطالب /

العنوان :

تنذركم الكمية بأن نجمكم  /نجمتكم قد أوشك عمى تجاوز نسبة الغياب
المقررة لو
في مادة :
لذا عميكم بالتنبيو عميو بالتوجو إلى الكمية في أقرب وقت واال سنضطر
آسفين لحرمانو من دخولو االمتحان
وتفضلوا بمبول وافر التحٌة
مسئول الفرلة

أضّ – ْٛإٌّٛف١خ – جّٛٙس٠خ ِصش اٌعشث١خ
رٍ١ف+ ْٛفبوس)840 (4444443 :

رئٌس المسم

مدٌر اإلدارة
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إداسح ضئ ْٛاٌزعٍٚ ُ١اٌطالة

(محضر غش)

السٌد ولً أمر الطالب /
العنـــــــــــــــــــــــــــوان /
)وكانت

نحيطكم عمماً بأنة تم التحقيق مع نجمكم في محضر غش في مادة (
نتيجة التحقيقات إلغاء امتحانو في ىذه المادة .

وىذا لمعمم واإلحاطة ،،،
وتفضلوا بمبول فائك االحترام ،،،،
مسئول الفرلة

أضّ – ْٛإٌّٛف١خ – جّٛٙس٠خ ِصش اٌعشث١خ
رٍ١ف+ ْٛفبوس)840 (4444443 :

رئٌس المسم

مدٌر اإلدارة
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إداسح ضئ ْٛاٌزعٍٚ ُ١اٌطالة

السٌد ولً أمر الطالب ( /طلب دخول امتحان من الخارج)
العنـــــــــــــــــــــــــــوان /
تحٌة طٌبة وبعد،،،،

برجاء التنبيو من سيادتكم عمى نجمكم/نجمتكم ضرورة التوجة إلى إدارة شئون التعميم

والطالب وذلك الستكمال إجراءات دخول االمتحان من الخارج في العام الجامعي

20/20

.

مع اعتبار ىذا الموضوع ىاماً وعاجالا .

وتفضلوا بمبول فائك االحترام ،،،،
مسئول الفرلة

أضّ – ْٛإٌّٛف١خ – جّٛٙس٠خ ِصش اٌعشث١خ
رٍ١ف+ ْٛفبوس)840 (4444443 :

رئٌس المسم

مدٌر اإلدارة
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إداسح ضئ ْٛاٌزعٍٚ ُ١اٌطالة

السٌد ولً أمر الطالب ( /طلب كشف طبً)
العنـــــــــــــــــــــــــــوان /

تحٌة طٌبة وبعد،،،،
برجاء التنبيو عمى نجمكم  /نجمتكم التوجو إلى اإلدارة الطبية بجامعة المنوفية وذلك لتوقيع
الكشف الطبي عمييا حتى يتسنى لنا قبول العذر المرضى المقدم منيا  .مع إحضار التقارير
الطبية الخاصة بيا
وتفضلوا بمبول فائك االحترام ،،،،
مسئول الفرلة

رئٌس المسم

مدٌر اإلدارة

أضّ – ْٛإٌّٛف١خ – جّٛٙس٠خ ِصش اٌعشث١خ
رٍ١ف+ ْٛفبوس)840 (4444443 :
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إداسح ضئ ْٛاٌزعٍٚ ُ١اٌطالة

(ِحضش ضغت)
السٌد ولً أمر الطالب /
العنـــــــــــــــــــــــــــوان /
نفيد سيادتكم عمماً بأنو تم عمل محضر شغب لنجمكم في مادة /
الموافق

/

/

يوم

وتم مجازاتو
وتفضلوا بمبول فائك االحترام ،،،،

مسئول الفرلة

أضّ – ْٛإٌّٛف١خ – جّٛٙس٠خ ِصش اٌعشث١خ
رٍ١ف+ ْٛفبوس)840 (4444443 :

رئٌس المسم

مدٌر اإلدارة

Ashmoon -El Menofia -Egypt .
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إداسح ضئ ْٛاٌزعٍٚ ُ١اٌطالة

(مراجعة مواد التخلف)

السٌد ولً أمر الطالب /
العنـــــــــــــــــــــــــــوان /
تحٌة طٌبة وبعد،،،،

برجاء التنبيو من سيادتكم عمى نجمكم/نجمتكم ضرورة التوجة إلى إدارة شئون التعميم
والطالب لمراجعة مواد التخمف الخاصة بالطالب في العام الجامعي  20/20وىذا
لمعمم مع اعتبار الموضوع ىام وعاجل .

وتفضلوا بمبول فائك االحترام ،،،،
مسئول الفرلة

أضّ – ْٛإٌّٛف١خ – جّٛٙس٠خ ِصش اٌعشث١خ
رٍ١ف+ ْٛفبوس)840 (4444443 :

رئٌس المسم

مدٌر اإلدارة

Ashmoon -El Menofia -Egypt .

Tel+Fax: (048) 3443437
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إداسح ضئ ْٛاٌزعٍٚ ُ١اٌطالة

بٌان حالة
كمية .................................................................................................... /
الطالب ................................................................................................. /
مقيد بالكمية بالفرقة  ...................................................... /انتظام عام ...........
حاصل عمي  .............................شعبة األدبي  /عممي عموم  /عممي رياضة  /عممي متأدب عام
مجموع الدرجات .........................................................................................
من مدرسة ............................................................................................ /
وتحرر ىذا البيان بناء عمي طمبة لتقديمو إلي ............................................................
عمماً بأن الكمية ليس لدييا مانع من التحويل .............................................................
المختص

رئٌس المسم

مدٌر اإلدارة

ٌعتمد أمٌن الكلٌة ،،،
( أ /ولٌد عبد العزٌز الشٌخ )

أضّ – ْٛإٌّٛف١خ – جّٛٙس٠خ ِصش اٌعشث١خ
رٍ١ف+ ْٛفبوس)840 (4444443 :
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اٌطالةٚ ُ١ٍْ اٌزعٛإداسح ضئ

تصرٌح دخول طالب مستجد إلً الكلٌة
/ الطالب
/ الفرلة
/ الشعبة
2019/2018 ًممٌد بالكلٌة للعام الجامع
.
شئون الطالب

Ashmoon -El Menofia -Egypt .

Tel+Fax: (048) 3443437

خ١خ ِصش اٌعشث٠سّٛٙخ – ج١فٌّْٕٛ – اّٛأض
)840 (4444443 :فبوس+ ْٛف١ٍر
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إداسح ضئ ْٛاٌزعٍٚ ُ١اٌطالة

ضٙبدح
حسٓ س١ش ٚسٍٛن

ضعجخ اٌزشث١خ اٌفٕ١خ

رطٙذ وٍ١خ اٌزشث١خ إٌٛع١خ ثأضّ ْٛثأْ اٌطبٌجخ /

وبٔذ حسٕٗ اٌس١ش ٚاٌسٍٛن  ٌُٚرخضع أل٠خ عمٛثبد رأد٠ج١خ ف ٟاٌفزشح اٌز ٟلضزٙب فٟ
اٌىٍ١خ حز ٝاٌعبَ اٌجبِع.2018/2017 ٟ

٘ٚزٖ إفبدح ِٕب ثزٌه
ٚرٌه ٌزمذّٙ٠ب إٌ ّٗٙ٠ ِٓ ٝاألِش

(أ/

اٌّخزص

سئ١س اٌمسُ

٠عزّذ ،،أِ ٓ١اٌىٍ١خ

)

(أ/احّذ حٍٛح)

( أ١ٌٚ /ذ عجذاٌعض٠ض اٌط١خ )

أضّ – ْٛإٌّٛف١خ – جّٛٙس٠خ ِصش اٌعشث١خ
رٍ١ف+ ْٛفبوس)840 (4444443 :

Ashmoon -El Menofia -Egypt .
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إداسح ضئ ْٛاٌزعٍٚ ُ١اٌطالة

(طلب احضار ملف)

السٌد األستاذ  /أمٌن الكلٌة /
جامعـــــــــة /
تحٌة طٌبة وبعد ،،،
برجاء من سيادتكم التكرم بموافاتنا بممفات الطالب االتى أسماؤىم -:
م

سنة الحصول علً
الثانوٌة العامة

االسم

المجموع

مالحظات

1
2
3
4
5
6
وتفضلوا بمبول وافر التحٌة واالحترام ،،،
مدٌر اإلدارة
رئٌس المسم

المختص

أمٌن الكلٌة

جبِعخ إٌّٛف١خ

أضّ – ْٛإٌّٛف١خ – جّٛٙس٠خ ِصش اٌعشث١خ
رٍ١ف+ ْٛفبوس)840 (4444443 :

Ashmoon -El Menofia -Egypt .
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إداسح ضئ ْٛاٌزعٍٚ ُ١اٌطالة
وٍ١خ اٌزشث١خ إٌٛع١خ
ثأضّْٛ

رحش٠شا ً فٟ

/

/

20

"طٍت سحت أٚساق"
اٌس١ذ األسزبر اٌذوزٛس  /عّ١ذ وٍ١خ اٌزشث١خ إٌٛع١خ ثأضّْٛ
رح١خ ط١جخ ٚثعذ ،،،
** ثشجبء اٌزفضً ثبٌّٛافمخ عٍ ٟسحت أٚسال ِٓ ٟاٌىٍ١خ ٚرٌه ثسجت ......................................................................
دٚس  .................................................................ضعجخ ............................................................................
" ٚرفضٍٛا ثمجٛي فبئك االحزشاَ "

ِمذِخ ٌس١بدرىُ

أسُ اٌطبٌت ........................................................اٌزٛل١ع........................................./
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"إخالء طشف اٌطبٌت"
أسُ اٌطبٌت  ................................................ /اٌفشلخ ............................. /اٌطعجخ ...................................... /
سجت اإلخالء ........................................................................................................................................... /

" رٛل١ع األلسبَ ثخٍ ٛطشفخ "
** اٌطبٌت اٌّٛضح ث١بٔبرٗ ثعبٌ١خ خبٌ ٟاٌطشف ٔٚزعٙذ ثعذَ اٌزعبًِ ِعٗ ِٓ ربس٠خ رٛل١عٕب عٍ٘ ٟزا اإلخالء .
لسُ اٌّخبصْ

لسُ سعب٠خ اٌطجبة

لسُ اٌّىزجخ

سىشربس٠خ اٌطعجخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"ث١بْ سذاد اٌشس" َٛ
ربس٠خ االٌزحبق ثبٌىٍ١خ  .....................................................ربس٠خ اٌزخشج ...........................................................

سلُ اٌمسّ١خ

اٌعبَ اٌذساسٟ

ربس٠خٙب

اٌعبَ اٌذساسٟ

سلُ اٌمسّ١خ

ربس٠خٙب

** رسٍّذ جّ١ع أٚسالٚ ٟألش ثأْ عٕٛأ ٟاٌذائُ ٘............................................................................................ ٛ
** رٛل١ع اٌطبٌت  ..........................سلُ اٌجطبلخ  ......................ربس٠خ صذٚس٘ب  ...............جٙخ صذٚس٘ب ................
** رُ إخالء طشف اٌطبٌت ٚرسٍ ُ١أٚسالخ ثّعشفز ٟثعذ اٌزأوذ ِٓ خٍ ٛطشفخ ٚلذ أخطشد ِٕطمخ اٌزجٕ١ذ اٌّخزصخ
ثزبس٠خ

/

/

ثشلُ ..................... /

رٛل١ع اٌمبئُ ثزسٍ ُ١اٌٍّف

أضّ – ْٛإٌّٛف١خ – جّٛٙس٠خ ِصش اٌعشث١خ
رٍ١ف+ ْٛفبوس)840 (4444443 :

سٚجع

سئ١س لسُ ضئ ْٛاٌطالة
Ashmoon -El Menofia -Egypt .
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إداسح ضئ ْٛاٌزعٍٚ ُ١اٌطالة

(طلب ارسال ملف)

السٌد األستاذ  /مدٌر إدارة شئون التعلٌم بكلٌة
تحٌة طٌبة وبعد ،،،
بتاريخ

إيماء إلي خطابكم رقم

المذكورين بعد -:

/

/

بشأن طمب ممفات الطالب

نتشرف بإرسال ممفاتهم كما وردت إلينا من مكتب التنسيق وهم -:
م

الشعبة

االسم

سنة الحصول علً
الثانوٌة العامة

المجموع

مالحظات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
برجاء التفضل باتخاذ الالزم
وتفضلوا بمبول وافر التحٌة واالحترام ،،،
مدٌر اإلدارة

رئٌس ال مسم

أمٌن الكلٌة
( أ/ولٌد عبد العزٌز الشٌخ )

أضّ – ْٛإٌّٛف١خ – جّٛٙس٠خ ِصش اٌعشث١خ
رٍ١ف+ ْٛفبوس)840 (4444443 :
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إداسح ضئ ْٛاٌزعٍٚ ُ١اٌطالة

جامعة

السٌد األستاذ  /مدٌر إدارة شئون التعلٌم بكلٌة
تحٌة طٌبة وبعد ،،،
بتاريخ

إيماء إلي خطابكم رقم

المذكورين بعد -:

/

/

بشأن طمب ممفات الطالب

نتشرف بإرسال ممفاتهم كما وردت إلينا من مكتب التنسيق وهم -:
م

الشعبة

االسم

سنة الحصول علً
الثانوٌة العامة

المجموع

مالحظات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
برجاء التفضل باتخاذ الالزم
وتفضلوا بمبول وافر التحٌة واالحترام ،،،
مدٌر اإلدارة

رئٌس المسم

أمٌن الكلٌة
( أ/ولٌد عبد العزٌز الشٌخ )

أضّ – ْٛإٌّٛف١خ – جّٛٙس٠خ ِصش اٌعشث١خ
رٍ١ف+ ْٛفبوس)840 (4444443 :

Ashmoon -El Menofia -Egypt .
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إداسح ضئ ْٛاٌزعٍٚ ُ١اٌطالة

طلب استخراج شهادة تخرج – شهادة موجهه – بٌان تمدٌرات
السٌد األستاذ الدكتور  /عمٌد الكلٌة
تحٌة طٌبة وبعد ،،،
برجاء التكرم من سيادتكم الموافقة لي عمي استخراج  ..................................وذلك بعد سداد الرسوم المقررة
وبياناتي كالتالي -:
االســـــــــــــــــــم /
تاريخ الميالد /
محل الميــــالد /
الشعبــــــــــــــــــــة /
سنة التخــــــــرج /
ولسٌادتكم جزٌل الشكر
وتفضلوا سٌادتكم بمبول وافر التحٌة واالحترام ،،،
ممدمة لسٌادتكم
االســــــــــــم /

رلم الهاتف /

أضّ – ْٛإٌّٛف١خ – جّٛٙس٠خ ِصش اٌعشث١خ
رٍ١ف+ ْٛفبوس)840 (4444443 :
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إداسح ضئ ْٛاٌزعٍٚ ُ١اٌطالة

السٌد األستاذ الدكتور  /عمٌد الكلٌة

(طلب استرداد مصروفات)

تحٌة طٌبة وبعد ،،،،
مقدمة لسيادتكم الطالب /
أقدم لسيادتكم طمب استرداد مصروفات حيث إنني قد دفعت المصروفات العام الماضي كاممة

وقد قمت بسداد المصروفات بالقسيمة رقم

بتاريخ

وتفضلوا سٌادتكم بمبول وافر التحٌة واالحترام ،،،،،،
مقدمة لسيادتكم
االســـــــــــــــــــــــم /
التوقيــــــــــــــــــع /
رقم التميــــــــفون /

أضّ – ْٛإٌّٛف١خ – جّٛٙس٠خ ِصش اٌعشث١خ
رٍ١ف+ ْٛفبوس)840 (4444443 :
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إداسح ضئ ْٛاٌزعٍٚ ُ١اٌطالة

(طلب العذر المرضى)
السٌد األستاذ الدكتور  /عمٌد الكلٌة
تحٌة طٌبة وبعد ،،،،
أرجو من سيادتكم التكرم بالموافقة عمى قبول العذر المرضى عن الفصل الدراسي
لمعام الجامعي

حيث اننى أمر بظروف مرضية صعبة واألمـر معـروض عمـى سـيادتكم

/

التخاذالالزم
مرفق لسيادتكم الشيادات المرضية

وتفضلوا سٌادتكم بمبول وافر التحٌة واالحترام؛؛؛؛

اســــــــــــــــم الطالب/

مقدمة لسيادتكم

التــــــــــــوقيــــــــــــــــــع /
الفرقـــة /الشعبــة /
الرقـــــم االكاديمى /

التميفــــــــــــــــــــــــــون /

أضّ – ْٛإٌّٛف١خ – جّٛٙس٠خ ِصش اٌعشث١خ
رٍ١ف+ ْٛفبوس)840 (4444443 :

Ashmoon -El Menofia -Egypt .

Tel+Fax: (048) 3443437

Web Site:: http// :WWW.menofia.edu.eg***e.mail: menofia@menofia.edu.eg
, http// SPEEducation.Menofia.edu.eg***e.mail: Sp.edu@mailer. Menofia.edu.eg

إداسح ضئ ْٛاٌزعٍٚ ُ١اٌطالة

طلب إلغاء تحوٌل
السٌد األستاذ الدكتور  /عمٌد كلٌة التربٌة النوعٌة – جامعة المنوفٌة
تحٌة طٌبة وبعد ،،،
أرجو من سيادتكم التكرم بالموافقة عمي إلغاء طمب تحويمي الذي تقدمت بو لمتحويل من كمية التربية النوعية
جامعة

جامعة المنوفية إلي كمية /
/

وذلك عن العام الجامعي

نظ ار لرغبتي في االستمرار بالدراسة بالكمية .

وتفضلوا سٌادتكم بمبول وافر التحٌة واالحترام ،،،
ممدمة لسٌادتكم
االســــــــــــم /
العنــــــــوان /
رلم الهاتف /

أضّ – ْٛإٌّٛف١خ – جّٛٙس٠خ ِصش اٌعشث١خ
رٍ١ف+ ْٛفبوس)840 (4444443 :
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إداسح ضئ ْٛاٌزعٍٚ ُ١اٌطالة

طلب إٌماف لٌد
السٌد األستاذ الدكتور  /عمٌد الكلٌة
تحٌة طٌبة وبعد،،،
أرجو من سيادتكم التفضل بالموافقة عمي إيقاف القيد الخاص بي في العام الجامعي
وذلك

/

.................................................................................................. ........................................................................

حيث أنني بقيد بالفرقة

..........................................

شعبة

................................................................................. ......

مرفق طيه صورة من التقارير

وتفضلوا بمبول وافر التحٌة واالحترام ،،،،،
ممدمة لسٌادتكم
االســـــــــــــــــــــم /
الرلم األكادٌمً/
الفرلـــــــــــــــــــة /
الشعبـــــــــــــــــة /
رلم التلٌفــــــون/

أضّ – ْٛإٌّٛف١خ – جّٛٙس٠خ ِصش اٌعشث١خ
رٍ١ف+ ْٛفبوس)840 (4444443 :
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إداسح ضئ ْٛاٌزعٍٚ ُ١اٌطالة

طلب
( تحوٌل ) لطالب الفرلة االعلً
................................ ......

السيد األستاذ الدكتور  /عميد كمية ..................................................................جامعة المنوفية
تحٌة طٌبة وبعد،،،،،
برجاء التفضل بالموافقة عمي :

/

 -1تحويمي من كميتكم بالفرقة ............................انتظام  /انتساب موجو في العام الجامعي

إلي كمية ...................................جامعة .......................................بالفرقة ..............................انتظام  /إنتساب موجة

أو

 -2تحويمي إلي كميتكم بالفرقة .............................انتظام  /إنتساب موجو في العام الجامعي
من كمية ..............................................................................جامعة

/

..................................................................................

 -عمما بأن بيناتي كما يمي -:

 -االسم ................................................................................. /الجنسية

.............................................................:

 تاريخ الحصول عمي الثانوية العامة .................. :الشعبة عممي عموم/عمم رياضة/عممي متأدب /أدبي-

منقول إلي الفرقة ............................. :بتقدير عام ............................... :بمواد تخمف

العنوان ......................................................................... :تميفون
الرقم األكاديمي ...........................الشعبة

..................................

......................................................................:

............................................

توقيع الطالب

االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم /

رقم البطاقة الشخصية :

جية صـــــــــــــــــــــــــدورىا :
تاريخ تقديـــــــــــم الطمب :

أضّ – ْٛإٌّٛف١خ – جّٛٙس٠خ ِصش اٌعشث١خ
رٍ١ف+ ْٛفبوس)840 (4444443 :

/

/
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إداسح ضئ ْٛاٌزعٍٚ ُ١اٌطالة

طلب

( تحوٌل ) من شعبة إلً شعبة
السيد األستاذ الدكتور  /عميد كمية التربية النوعية -جامعة المنوفية
تحٌة طٌبة وبعد،،،،،
برجاء التفضل بالموافقة عمي :
 -1تحويمي من

شعبة..............................

بالفرقة

............

إلي شعبة

................................بالفرقة..................

 عمما بأن بياناتي كما يمي -: -االسم /

.................................................................................

-

الرقم االكاديمى/

-

وان نتيجتي ىذا العام :............................. :

-

العنوان :

......................................

............................................................ ...........

تميفون

........................................................:

توقيع الطالب
االســــم الطالب /

أضّ – ْٛإٌّٛف١خ – جّٛٙس٠خ ِصش اٌعشث١خ
رٍ١ف+ ْٛفبوس)840 (4444443 :
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إداسح ضئ ْٛاٌزعٍٚ ُ١اٌطالة

السٌد األستاذ الدكتور  /وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب (تحوٌل من شعبة لشعبة)
تحٌة طٌبة وبعد ،،،،

برجاء من سيادتكم التكرم بالموافقة عمي تحويمي من شعبة

إلي شعبـــة

حيث إنني من العشرة األوائل عمي الشعبة وبيناتي كالتالي-:
االســــــــــــــــــــــــــم -:
الرقم األكاديمي -:
الترتيــــــــــــــــــــــــــب-:

وتفضلوا بمبول وافر التحٌة واالحترام ،،،،
مقدمة لسيادتكم

أضّ – ْٛإٌّٛف١خ – جّٛٙس٠خ ِصش اٌعشث١خ
رٍ١ف+ ْٛفبوس)840 (4444443 :

Ashmoon -El Menofia -Egypt .
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إداسح ضئ ْٛاٌزعٍٚ ُ١اٌطالة

طلب تظلم
السٌد األستاذ الدكتور  /عمٌد الكلٌة
تحٌة طٌبة وبعد ،،،،
برجاء التكرم بالموافقة عمي قبول تظممي في مادة .......................................
شعبة .............................الفرقة .................وذلك عن الفصل الدراسي األول  /الثاني
لمعام الجامعي

/ 201

 201ومستعد لسداد الرسوم المقررة .

وتفضموا سيادتكم بقبول فائق التحية واالحترام ،،،
مقدمة لسيادتكم
اسم الطالب /
الشعبــــــــــــــة /
الفرقـــــــــــــــــة /
رقم البطاقـــة /
رقم التميفون /
الرقم االكاديمي/

أضّ – ْٛإٌّٛف١خ – جّٛٙس٠خ ِصش اٌعشث١خ
رٍ١ف+ ْٛفبوس)840 (4444443 :
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إداسح ضئ ْٛاٌزعٍٚ ُ١اٌطالة

طلب دخول امتحان
السٌد األستاذ الدكتور  /عمٌد الكلٌة
تحٌة طٌبة وبعد ،،،،
برجــــــاء التكــــــرم بالموافقــــــة عمــــــي قبــــــول دخــــــولي االمتحــــــان مــــــن الخــــــارج حيــــــث أننــــــي مقيــــــد
بالفرقــة

فــي المــواد التاليــة لمعــام الجــامعي  20/20بالفصــل الد ارســي

شــعبة

األول  /الثاني ومستعد لسداد الرسوم المقررة .
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
وتفضموا سيادتكم بقبول فائق التحية واالحترام ،،،
مقدمة لسيادتكم
اسم الطالب /
الشعبــــــــــــــة /
الفرقـــــــــــــــــة /
رقم التميفون /
الرقم االكاديمي/

أضّ – ْٛإٌّٛف١خ – جّٛٙس٠خ ِصش اٌعشث١خ
رٍ١ف+ ْٛفبوس)840 (4444443 :
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إداسح ضئ ْٛاٌزعٍٚ ُ١اٌطالة

إسم الطالب ولقبة بالمغة العربية................................:الرقم

األكاديمي............................:

اإلنجميزية.............................................................................................................:

إســـم الوالد ( ولوكان متوفياً
تاريخ الميالد بالتقويم
محل الميالد  :قرية

)...................................................................................:

األفرانجي..................................................................................:

......................

رقم البطاقة العسكرية

مركز

......................:

......................محافظة..............................

سنة الميالد ....................رقم كود

مسمسل .......................................جية

المركز...............

صدورىا.......................................................

التخصص.............................................................................................................. :

عدد مرات التقدم لالمتحان لمفرقة الرابعة

....................................................................:

سنة التحاق
بالكمية................................................................................................................:

عنوان الطالب

الخاص..............................................................................................:

رقم البطاقة الشخصية أو العائمية..................................:جية
تاريخ صدورىا

/

توقيع الطالب بالمغة العربية

رقم التميفون :

........................

..................................................................................:

توقيع الطالب بالمغة االنجميزية
تحري اًر في

/

صدورىا...........................

...............................................................................:

/

/

البيانات المذكورة بيذه االستمارة روجعت بمعرفتي عمي شيادة الميالد وسجالت الكمية .
المختص

رئيس شئون التعميم والطالب

أضّ – ْٛإٌّٛف١خ – جّٛٙس٠خ ِصش اٌعشث١خ
رٍ١ف+ ْٛفبوس)840 (4444443 :

المدير العام

مدير اإلدارة
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إداسح ضئ ْٛاٌزعٍٚ ُ١اٌطالة

(طلب اعادة لٌد)
السٌد األستاذ الدكتور  /عمٌد الكلٌة
تحٌة طٌبة وبعد ،،،
مقدمة لسيادتكم /
مرشحة إلي الكمية في العام الجامعة

/

شعبة /
ارجوا من سيادتكم التفضل بالموافقة عمي سحب ممفي من الكمية وذلك لظروف عائمية ممحة.
وتفضلوا بمبول وافر التحٌة واالحترام ،،،،

مقدمة لسيادتكم

أضّ – ْٛإٌّٛف١خ – جّٛٙس٠خ ِصش اٌعشث١خ
رٍ١ف+ ْٛفبوس)840 (4444443 :
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إداسح ضئ ْٛاٌزعٍٚ ُ١اٌطالة

طلب لٌد بالكلٌة
السٌد األستاذ الدكتور  /عمٌد الكلٌة
تحٌة طٌبة وبعد ،،،

أرجو من سيادتكم التكرم بالموافقة عمي قيدي بالكمية حيث أنني من ضمن المرشحين إلي الكمية
لمعام الجامعي

/

ولم أتقدم بأوراقي إلي الكمية في ىذا العام نظ اًر لظروفي العائمية .
/

لذا التمس من سيادتكم التكرم بالموافقة عمي قيدي ىذا العام

.

وتفضلوا بمبول وافر التحٌة واالحترام ،،،،،
ِمذِخ ٌس١بدرىُ
االســــــــــــــــــــــــــــُ /
اٌطعجــــــــــــــــــــــــــــخ /
ربس٠خ اٌحصٛي عٍ ٟاٌثبٔ٠ٛخ اٌعبِخ /
سلُ رٍ١ف ْٛاٌطبٌت

أضّ – ْٛإٌّٛف١خ – جّٛٙس٠خ ِصش اٌعشث١خ
رٍ١ف+ ْٛفبوس)840 (4444443 :
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إداسح ضئ ْٛاٌزعٍٚ ُ١اٌطالة

(طٍت ِىزجبد)

السٌد األستاذ  /أمٌن  /مدٌر عام /

.....................................................................................

تحٌة طٌبة وبعد ،،،
دعما لمتعاون المثمر بيننا وإلثراء العممية التعميمية نتشرف بأن يفيد إليكم طالب الفرقة ...................
قسم ....................وىم-:

االسم

م

االسم

م

وذلك لدخول مكتبة كميتكم الموقرة  /تصوير  /عمل أبحاث خاصة بالناحية العممية لذا تأمل الكمية بالتنبيو

بالسماح ليم بالدخول وعمل الالزم نحو تسييل مأموريتيم .

ونحن نشكر لسيادتكم تعاونكم الصادق والبناء معنا،،،،،
وتفضلوا سٌادتكم بمبول وافر التحٌة واالحترام ،،،

مدٌر اإلدارة
ٌعتمد ،،عمٌد الكلٌة
(أ/
حنان حسنً ٌشار )

أمٌن الكلٌة

)

أضّ – ْٛإٌّٛف١خ – جّٛٙس٠خ ِصش اٌعشث١خ
رٍ١ف+ ْٛفبوس)840 (4444443 :

( أ.د/

(أ /ولٌد عبد العزٌز الشٌخ)
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إداسح ضئ ْٛاٌزعٍٚ ُ١اٌطالة

(وطف طج)ٟ
بٌانات طالب مستجد
الفرقة

الكمية التربية النوعية

إنتظام

األولى

اسم الطالب ................................................................. /
تاريخ الحصول عمى الثانوية العامة

/ 200

مسئول الفرلة

200

عممي  /أدبي
رئٌس المسم

المراجع

مدٌر اإلدارة

استمارة كشف طبً
على طالب مستجد فً العام / 200
اٌعْٛ١

حذح إٌظش

ٔظبسح

رّ١١ض األٌٛاْ

ثذٔ ْٚظبسح

ّٕٝ٠

 200م
اسُ اٌطج١ت

٠سشٜ

ٚاٌزٛل١ع

اٌجبطٕٗ
اٌجشاحخ
اٌصذس
اٌجٍذ٠خ
األسٕبْ
اٌعب٘بد
إٌز١جخ اٌعبِخ
ٌعتمد ،

أضّ – ْٛإٌّٛف١خ – جّٛٙس٠خ ِصش اٌعشث١خ
رٍ١ف+ ْٛفبوس)840 (4444443 :
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إداسح ضئ ْٛاٌزعٍٚ ُ١اٌطالة

( لجنة خاصة )
السٌد األستاذ الدكتور  /عمٌد الكلٌة
تحٌة طٌبة وبعد ،،،،
أرجو من سيادتكم التفضل بالموافقة عمي عقد لجنة خاصة لي وذلك اليوم
بتاريخ

/

وذلك بسب

 2018 /في

مادة.....................

حيث أنني مقيدة بالفرقة...............شعبة

...............

.................................................................................................................................

مرفق التقرير  /الشيادة الدالة عمي ذلك
وتفضلوا سٌادتكم بمبول وافر التحٌة واالحترام ،،،،
ممدمة لسٌادتكم
االسم
الفرلة
الشعبة
التلٌفون

أضّ – ْٛإٌّٛف١خ – جّٛٙس٠خ ِصش اٌعشث١خ
رٍ١ف+ ْٛفبوس)840 (4444443 :
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إداسح ضئ ْٛاٌزعٍٚ ُ١اٌطالة

ِحضش غص
إٔٗ فَٛ٠ ٝ

/

اٌّٛافك

رُ ضجظ اٌطبٌت /
فِ ٟبدح

(

/

ٌجٕخ سلُ /
سلّٗ االوبدّٝ٠

اٌفشلخ (

)

ضعجخ (

)

)

ِزٍجسب ثبٌغص ٚإثبسح اٌطغت ثٍجٕخ االِزحبْ ٚرُ ارخبر اإلجشاءاد اٌمبٔ١ٔٛخ ثّعشفخ اٌّالحظٚ ٓ١اٌّشالجٓ١
ثٍجٕخ االِزحبْ

اٌزٛل١ع

اٌّالحظ
-1
-2

اٌّشالت

اٌزٛل١ع

اٌجضاءاد اٌمبٔ١ٔٛخ اٌٛالعخ عٍ ٝاٌطبٌت :
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
........................................................................................................................
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إداسح ضئ ْٛاٌزعٍٚ ُ١اٌطالة

(وطٛف رجٕ١ذ)
مكتب االتصال العسكري
جامعة المنوفٌة

إلً منطمة تجنٌد وتعبئة
كشوف الطالب المستحمٌن التأجٌل بكلٌة
 ............................محافظة..........................
/

المٌد
التارٌخ

/

م

االسم

/

/

الرلم
الثالثً

البطالة

التارٌخ

الرلم

الجهة

االلتحاق
التارٌخ

المؤهل

الفرلة
الممٌد
بها

التأجٌل
الرلم

التارٌخ

مدة
مالحظات
التأجٌل

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
مسئول الفرلة
التولٌع /

المراجع
التولٌع /
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اٌطالةٚ ُ١ٍْ اٌزعٛإداسح ضئ
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